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Pertanyaan: Apa saja hari 

perayaan (‘ied)-nya Islam?  

 

Jawaban:   

1) Idul Fithri dan  

2) Idul Adha  

 Haji mabrur ...................................5 

 Tempat Pelaksanaan sholat Ied.......5 

 Ruang bermain dan belajar ............6 

 

 Amalan sunnah di bulan 

     Dzulhijjah  ......................................2 

 Doa  Memohon kebaikan di  

 Dunia dan di akhirat  ......................4 

Teman-teman , 

Alhamdulillaah, tidak terasa 

kita sudah memasuki bulan 

Dzulhijjah ya, yang artinya 

kita akan merayakan  

Idul Adha. 

Nah, amalan sunnah apa  

sajakah di bulan ini?  

Selamat membaca 
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Takbirnya seperti ini: 

"Allahu Akbar, Allahu Akbar,Laa Ilaha 

Ilallah, wa-Allahu Akbar, Allahu Akbar 

wa Lillahil Hamdu" 

 

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, 

Tidak ada Ilah (Sembahan) Yang Haq 

selain Allah. Dan Allah Maha Besar, 

Allah Maha Besar, segala puji hanya 

bagi Allah". 

 

3.Haji 

Bagi yang Alloh karuniai kecukupan 

rizki maka hendaklah dia menunaikan 

ibadah haji, teman-teman karena haji 

merupakan kewajiban dan rukun      

Islam. Dan bila kita melaksanakan  

ibadah haji menurut cara dan          

tuntunan yang disyariatkan, maka     

insya Alloh kita akan termasuk dalam 

kandungan sabda Rosulullooh                    

yang berbunyi: 

Umrah ke umrah adalah penghapus 
dosa diantara keduanya. Dan haji 

mabrur tidak ada balasan 
b a g i n y a  k e c u a l i 
surga. (HR.Bukhari: 1683, Mus-

lim: 1349 ) 

 

1.Puasa 

Teman-teman, pada bulan Dzulhijjah 

kita disunnahkan untuk puasa pada 

sembilan hari pertama, karena 

puasa termasuk amalan solih yang 

dianjurkan pada bulan ini. Ummul 

Mu’minin Hafsoh menuturkan: 

Adalah nabi puasa Asyura, sembilan 
hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 
tiga hari pada setiap bulan. 

HR. Nasai 2372, Ahmad 5/271, Baihaqi 

4/284. Dishahihkan oleh al-Albani 

dalam Shahih Abu Dawud 210  

Lebih ditekankan lagi puasa pada 

hari Arafah (sebagaimana yang      

telah dijelaskan dalam JMK edisi         

Dzulaidah 1433H yang lalu). 

2.Takbir 

Termasuk amalan shalih pada hari-

hari ini adalah memperbanyak takbir, 

tahlil, tasbih, istigfar dan 

doa. Dzikir sangat dianjur-

kan pada       seluruh waktu 

dan setiap keadaan, kecuali 

keadaan yang dilarang. 



5.Berkurban 

Teman-teman, berkurban termasuk 

ibadah yang disyariatkan oleh Alloh 

berdasarkan nash al-Qur’an, hadits 

dan kesepakatan ulama. 

 Alloh berfirman: 

Maka Dirikanlah shalat Karena Rab-
bmu; dan berkorbanlah. (QS.al-

Kautsar: 2). 

 Abdullah bin Umar mengatakan: 

‚Nabi tinggal di Madinah sepuluh ta-

hun dan beliau selalu berkurban‛. (HR. 

Tirmidzi 5/96, Ahmad 13/65 dengan 

sanad yang hasan. ) 

 Nabi         bersabda: 

Barangsiapa yang menyembelih sete-
lah shalat sungguh telah sempurna 
penyembelihannya, dia telah menco-
coki sunnah kaum musl imin . 

(HR.Bukhari: 5560, Muslim: 1961 ) 

Imam Ibnul Qoyyim berkata: 

‚Nabi tidak pernah mening-

galkan Udhiyyah (kurban)‛.

(Zaadul Ma’ad 2/317 ) 

 

N a h  t e m a n - t e m a n , 

demikianlah       beberapa sun-

nah yang di bulan    Dzulhijjah, 

semoga dapat kita      amalkan ya .... 

4.Memperbanyak 

amalan shalih 

Termasuk hikmah Alloh, Dia men-

jadikan media beramal tidak hanya 

pada satu amalan saja. Bagi yang 

tidak mampu haji, jangan bersedih, 

karena disana masih banyak amalan 

salih yang pahalanya tetap ranum 

dan siap dipetik pada bulan ini.      

Diantara contohnya shalat sunnah, 

dzikir, sadaqoh, berbakti pada orang 

tua, amar ma’ruf nahi mungkar, 

menyambung tali persaudaraan dan 

berbagai macam amalan lainnya. 

Rasulullah        bersabda: 

Barangsiapa yang shalat subuh  
berjama’ah kemudian duduk 
berdzikir hingga terbit matahari, 
setelah itu dia shalat dua rakaat, 
maka baginya pahala seperti pahala 
haji dan umrah. Perawi berkata:    
R a s u l u l l a h  b e r k a t a : 
‚Sempurna..sempurna..sempurna‛   
(HR.Tirmidzi: 586. Hadits 

hasan,    lihat al-Misykah: 

971 ) 
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Teman-teman, berkurban termasuk ibadah. Karena termasuk dalam 

wilayah ibadah, maka ada dua syarat agar ibadah kurban diterima         

Allooh. Apa sajakah itu? 

Pertama: Ikhlas karena Allooh 

Kedua: Sesuai dengan tuntunan syariat yang telah digariskan dalam         

a l-Qur’an dan as-Sunnah. Dua syarat ini terangkum dalam firman Alloh 

yang berbunyi; 

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seo-

rangpun dalam beribadat kepada Rabbnya.  (QS.al-Kahfi: 110). 

 

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan 

di dunia dan kebaikan di akhirat dan  

peliharalah kami dari siksa neraka". 
 

  

(QS Al-Baqarah : 201) 
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Haji mabrur adalah haji yang se-

suai dengan tuntunan syar’I,               

menyempurnakan hukum-hukumnya, 

menger jakan  dengan  penuh           

kesempurnaan dan lepas dari dosa 

serta terhiasi dengan amalan solih 

dan kebaikan. 

 
(Fathul Bari 3/382, Syarhus Sunnah 7/6 ) 
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Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim 

(BAM) lainnya:(BAM) lainnya:  

   

   

   

   
Isi Waktumu dengan membaca Isi Waktumu dengan membaca Isi Waktumu dengan membaca 

yang bermanfaat yang bermanfaat yang bermanfaat dari  dari  dari  Bacaan Anak Muslim Bacaan Anak Muslim Bacaan Anak Muslim 
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